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W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Krynicy-Zdroju odbyáy siĊ ostatnie juĪ spotkania organizowane w ramach
projektu ,,Development of a sintering centre and know-how exchange for non-equilibrium sintering methods
of advanced ceramic composite materials”, realizowanego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z tytuáu udziaáu w 7. PROGRAMIE RAMOWYM
UE – Potencjaá Badawczy – MoĪliwoĞci – FP7 – REGPOT-CT-2013-316232-SINTERCER.
W Seminarium i Warsztatach wziĊáo udziaá áącznie 69
osób z 12 krajów, w tym przedstawiciele polskich i zagranicznych instytutów badawczych,
uczelni technicznych oraz firm
dziaáających aktywnie w branĪy
materiaáoznawczej. W trakcie
czterech sesji Seminarium, ”Field
Assistant Sintering Technology
and Advanced Materials”, którym
przewodniczyli nasi goĞcie wraz z
osobami reprezentującymi bene¿cjentów projektu, przedstawiono
w formie referatów wyniki badaĔ
nad zaawansowanymi metodami
otrzymywania materiaáów kompozytowych. Sesjom przewodniczyli: prof. Antonio Barba Juan
(Universitat Jaume I, Hiszpania)
i prof. Olszówka-Myalska, (Pĝl),
dr Jesus Tartaj (Ceramics and
Glass Institute CSIC, Hiszpania),
prof. Simo-Pekka Hannula (Aalto
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University, Finlandia), prof. Jan Kazior (PK), prof. Miguel
Rodriguez (Ceramics and Glass Institute CSIC, Hiszpania)
oraz prof. Lucyna Jaworska (IZTW).
W trakcie dwudniowych obrad wygáoszono 13 referatów
na tematy dotyczące metod otrzymywania i wáaĞciwoĞci
zaawansowanych materiaáów kompozytowych. Referat wygáosiá m.in. prof. Gurmeet Singh (University of Delhi, Indie),
prof. Ashutosh Tiwari (Linköping University, Szwecja), prof.
Jan Kazior (PK), prof. Marcin Leonowicz (PW), prof. Jan
Dutkiewicz (IMIM PAN).

,,Warsztaty” czyli spotkanie robocze pt. ,,Programming and selection
of process sintering parameters
for multiphase, high melting point
and non-equillibrium ceramics” poprowadzili wspólnie prof. Tsutomu
Mashimo (Kumamoto University, Japonia) i prof. Krzysztof Wojciechowski
(AGH). Prezentacje i wystąpienia
dotyczyáy m.in. moĪliwoĞci wykorzystania ciepáa reakcji podczas syntezy
i spiekania materiaáów ceramicznych
na bazie mullitu i spinelu (Marjaana
Karhu, VTT Technical Research
Centre of Finland Ltd, Finlandia),
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modelowania procesu obróbki Inconelu 718 (prof. Wojciech
ZĊbala, PK) oraz materiaáów wyjĞciowych do materiaáów
gradientowych ukáadu pseudobinarnego Bi2Te3-Sb2Te3 (Kamila Januszko, AGH i Institute of Pulsed Power, Kumamoto
University, Japonia).
Instytut Zawansowanych Technologii Wytwarzania w latach 2013-2016 jest koordynatorem miĊdzynarodowego
projektu w ramach 7 Programu Ramowego pod nazwą „Development of a sintering centre and know-how exchange
for non-equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials – REGPOT-CT-2013-316232-SINTERCER. Idea projektu zakáada uruchomienie, wspieranie i rozwój potencjaáu badawczego Centrum SINTERCER
(Centrum InĪynierii Materiaáowej i Technik Spiekania, ang.
Centre for Materials Research and Sintering Technology),
które stanowi integralną czĊĞü instytutu. Koncepcja projektu realizowana jest w oparciu o intensy¿kacjĊ wspóápracy
miĊdzynarodowej z europejskimi oĞrodkami badawczymi,
wymianĊ wiedzy i know-how oraz moĪliwoĞci aplikacyjne
proponowanych rozwiązaĔ, wspieranie rozwoju naukowego
(organizacja miĊdzynarodowych konferencji, seminariów,
warsztatów, udziaá w konferencjach, a takĪe wymiana doĞwiadczonych naukowców).
Dziaáania realizowane w ramach projektu umoĪliwiáy
rozszerzenie zakresu dziaáalnoĞci badawczej i prowadzenia procesów spiekania w warunkach nierównowagowych
zaawansowanych materiaáów ceramicznych. Nowoczesne
techniki pozwalają na wytwarzanie materiaáów, których
spiekanie przy uĪyciu tradycyjnych metod nie jest moĪliwe.
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